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10) Extensão do conceito de casa: art. 150, CP e art. 246, CPP.

Art. 150, CP

“[...]

§ 4º - A expressão "casa" compreende:

I - qualquer compartimento habitado;

II - aposento ocupado de habitação coletiva;

III - compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce

profissão ou atividade.

§ 5º - Não se compreendem na expressão "casa":

I - hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva,

enquanto aberta, salvo a restrição do n.º II do parágrafo anterior;

II - taverna, casa de jogo e outras do mesmo gênero.”
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Art. 246, CPP: ”Aplicar-se-á também o disposto no artigo anterior,

quando se tiver de proceder a busca em compartimento habitado

ou em aposento ocupado de habitação coletiva ou em

compartimento não aberto ao público, onde alguém exercer

profissão ou atividade”.
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→ Questões especiais:

Pátio e quintal de casa; veículos (ônibus, carro); “boleia”
de caminhão; “trailes”; quarto ocupado de ocupação
coletiva, pensão; repartições públicas; quarto de hotel
ocupado, motel, pensão, hospedaria e congêneres:
quando ocupados qualificam-se juridicamente como casa
para fins de inviolabilidade domiciliar; Escritório e
Consultório: apesar da controvérsia decidiu o STF, por
afastar os referidos ambientes da proteção constitucional
da inviolabilidade domiciliar quando não estiverem
ocupados no momento da diligência.
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11) Requisitos do mandado de busca a apreensão:

Art. 243, CPP: O mandado de busca deverá:

I - indicar, o mais precisamente possível, a casa em que será
realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou
morador; ou, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa
que terá de sofrê-la ou os sinais que a identifiquem;
II - mencionar o motivo e os fins da diligência;
III - ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade
que o fizer expedir.
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§ 1o Se houver ordem de prisão, constará do próprio texto
do mandado de busca.

§ 2o Não será permitida a apreensão de documento em
poder do defensor do acusado, salvo quando constituir
elemento do corpo de delito.”

a) Ordem Judicial: para deferimento é necessário fundadas
razões que a autorizam (art. 240, §1º, CPP). Fundadas
suspeitas (art. 240, §2º, CPP).
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→ Denúncia anônima: art. 5º, IV, CF.

b) O local da busca deve ser, ao menos, determinável: rua,
número, bem como quem lá reside ou esta sendo
investigado. Mandado genérico: busca e apreensão é medida
de exceção, por importar violação da intimidade.

c) Objeto: objeto da diligência deve ser identificado (pex:
armas, drogas, objetos receptados – art. 240, §1º, CPP).

d) Hipóteses: art. 240, §1º, CPP - rol exemplificativo.
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“Art. 240 do CPP: A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas
razões a autorizarem, para:

a) prender criminosos;
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios
criminosos;
c)apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação
e objetos falsificados ou contrafeitos;
d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na
prática de crime ou destinados a fim delituoso;
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e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à
defesa do réu;
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado
ou em seu poder, quando haja suspeita de que o
conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação
do fato;
g) apreender pessoas vítimas de crimes;
h) colher qualquer elemento de convicção.

[...]”


